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Kommunfullmäktige
2018-04-17

Tid och plats
Beslutande
Ledamöter

Atriumsalen, Utvandrarnas Hus, kl. 14.00 – 20.00
Bo Frank (M), Ordförande §§ 97-106, 116-118,
124
Robert Nordmark (M) §§ 107-115, 119-123, 125132
Marie-Louise Gustavsson (S), 1:e vice ordförande
Patricia Aguilera (S)
Iréne Bladh (M)
Andreas Ekman (M)
Ann-Christin Eriksson (V)
Anna Gustbée (M)
Andreas Håkansson (C)
Carin Högstedt (V)
Sigvard Jakopsson (M)
Ulf Hedin (M)
Eva Johansson (C)
Cheryl Jones Fur (MP)
Malin Lauber (S)
Anders Lindoff (S)
Ann-Kristin Lindquist (S) §§ 97-106, 116-118, 124
Lisa Larsson (S) §§ 107-115, 119-123, 125-132
Ola Löfquist (S)
Kjell Olsson (S)
Pia Philipsson (M)
Nils Posse (M)
Oliver Rosengren (M)
Per Schöldberg (C) §§ 97-106, 116-118, 124
Alf Skogmalm (S)
Annika Stacke (L)
Gunnar Storbjörk (S) §§ 97-129
Gullvi Strååt (S)
Sofia Stynsberg (M)
Jon Malmqvist (KD)
Eva-Britt Svensson (V)
Anna Tenje (M) §§ 97-105, 124
Agneta Nordlund G-son (M) §§ 106-123, 125-132
Pernilla Tornéus (M) §§ 97-106, 116-118, 124
Agneta Skoglund (M) §§ 107-115, 119-123, 125132
Pierre Wiberg (M) §§ 97-105, 124
Tor Lejdfors (M) §§ 106-123, 125-132

1 (74)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2018-04-17

Örjan Mossberg (V)
Hugo Hermansson (S)
Björn Svensson (M)
Yusuf Isik (S)
Cecilia Lundin Danielsson (S)
Gunnel Jansson (MP) §§ 100-132
Margareta Jonsson (C)
Gudrun Holmberg (C) §§ 100-132
Birgitta Nilsson (C) §§ 97-99, 107-115, 119-123,
125-132
Andreas Lindström (M)
Sven Johansson (C)
Benny Johansson (M)
Martina Forsberg (S) §§ 97-112, 116-118, 124
Johan Jakobsson (S) §§ 113-115, 119-123, 125-132
Hannington Lubwama (M)
Anette Nerlie-Anderberg (S)
Eva Christensen (M)
Cenneth Quick (M)
Torgny Klasson (L)
Anna Zelvin (KD)
Magnus Wåhlin (MP)
Lovisa Alm (S)
Lars-Ove Hedman (S)
Tomas Thornell (S)
Jonas Ek (S) §§ 97-106, 116-118, 124
Henrik Vahldiek (S) §§ 107-115, 119-123, 125-132
Julia Berg (S)
Ellen Franzén (-) §§ 97-106
Övriga närvarande
Ersättare

Håkan Frizén (V)
Lars-Erik Larsson (C)
Mikael Virdelo (M)
Ylva Jönsson (V)

Tjänstepersoner

Martin Fransson, sekreterare
Therese Friman, landsbygdsutvecklare § 99

Övriga

Annika Bladh projektledare för invigningen av
nationalpark Åsnen § 99
Anna Sjödahl, VD Destination Småland § 100
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Carl-Olof Bengtsson (S), ordförande i kommunens
revisorer § 104
Justering
Justerare

Örjan Mossberg (V)
Björn Svensson (M)

Plats och tid

Kommunkansliet, den 24 april, kl. 08.00

Justerade paragrafer

§§ 97-132

Ajournering

15.50-16.10
17.15-17.30 Allmänhtens frågestund
18.00-18.10

Allmänhetens
frågestund

Pär Karlsson frågar kommunstyrelsens ordförande
Anna Tenje (M) om vad kommunen kommer göra
åt fastigheten Öjaby 1:8 där det finns stora bestånd
av Björnloka
Svar lämnas av Anna Tenje.
Pär Karlsson frågar Anna Tenje om den avtagande
befolkningsökningen de senaste kvartalen är ett
trendbrott eller bara en svacka.
Svar lämnas av Anna Tenje.
Gert Karlgren frågar kommunstyrelsens 2:e vice
ordförande Per Schöldberg (C) om varför en
bussterminal för stadsbussarna inte kommer vara
klar förrän 2025.
Svar lämnas av Per Schöldberg.
Gert Karlgren frågar om hur parkeringssituationen
kommer hanteras vid en eventuell byggnation vid
Plogvägen, Teleborg.
Svar lämnas av Andreas Ekman (M), ledamot i
byggnadsnämnden.
Gert Karlgren frågar vad problemen med
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personalomsättning m.m. inom Region Kronoberg
påverkar kommun.
Svar lämnas av Bo Frank, kommunfullmäktiges
ordförande.
Anmärkning

Ärendena behandlades i följande ordning:
§§ 97-104, 124, 105-106, 116-118, 107-115, 119123, 125-132

Underskrifter

Sekreterare

……………………………………
Martin Fransson

Ordförande

……………………………………
Bo Frank §§ 97-106, 116-118, 124

Ordförande

……………………………………
Marie-Louise Gustavsson (S) §§ 107-115, 119123, 125-132

Justerare

……………………………………
Örjan Mossberg (V)

Justerare

……………………………………
Björn Svensson (M)
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_____________________________________________________________
Bevis om anslag av protokoll
kommunfullmäktiges protokoll från sammanträdet 2018-04-17 är justerat.
Anslagsdag

2018-04-24

Anslaget tas ner

2018-05-16

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkansliet

Den som vill överklaga ett beslut ska göra det skriftligt inom tre veckor från anslagsdagen

Underskrift
………………………………………………………
Fredrik Pettersson
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april 2018
§ 97 Dnr 302917
Justering av protokoll.............................................................................................. 9
§ 98 Dnr 313843
Godkännande av dagordning ................................................................................ 10
§ 99 Dnr 321634
Information om Nationalpark Åsnen - Annika Bladh projektledare för
invigningen och Therese Friman, landsbygdsutvecklare ...................................... 11
§ 100 Dnr 321635
Information om Destination Småland - Anna Sjödahl, VD .................................. 12
§ 101 Dnr 321836
Information om byggnation av nytt kommun- och stationshus ............................ 13
§ 102 Dnr 297257
Ledamöternas och ersättarnas frågestund ............................................................. 14
§ 103 Dnr 2018-00088
Årsredovisning 2017 för Växjö kommun ............................................................. 17
§ 104 Dnr 2018-00219
Revisionsberättelse för 2017 för Växjö kommun samt frågan om
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§ 108 Dnr 2017-00636
Motion om arbete för jämställdhet utan sexuella trakasserier- Carin
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§ 110 Dnr 2017-00722
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§ 111 Dnr 2017-00731
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(V) ......................................................................................................................... 35
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Motion om stadsnära odling- Eva-Britt Svensson (V) och Carin
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§ 113 Dnr 2017-00748
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Medborgarförslag om uppförande av en Multisportarena i Växjö ....................... 52
§ 118 Dnr 2018-00125
Medborgarförslag rörande parkering vid försäljning av kommunhus .................. 54
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§ 97

Dnr 302917

Justering av protokoll
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att Örjan Mossberg (V) och Björn Svensson
(M) ska justera dagens protokoll.
Bakgrund
Kommunfullmäktige beslutar vilka som jämte ordförande ska justera dagens
protokoll.
Justering äger rum tisdagen den 24 april på kommunkansliet.
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§ 98

Dnr 313843

Godkännande av dagordning
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige godkänner dagordningen med följande ändringar:
- Ny punkt: Information om nytt kommun- och stationshus
- Antagande av Sponsringspolicy för Växjö kommun behandlas efter
punkten Revisionsberättelse 2017 för Växjö kommun samt frågan om
ansvarsfrihet.
Bakgrund
Ordförande Bo Frank (M) frågar om kommunfullmäktige godkänner
följande ändringar av dagordningen:
- Ny punkt: Information om nytt kommun- och stationshus
- Antagande av Sponsringspolicy för Växjö kommun behandlas efter
punkten Revisionsberättelse 2017 för Växjö kommun samt frågan om
ansvarsfrihet.
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§ 99

Dnr 321634

Information om Nationalpark Åsnen - Annika Bladh
projektledare för invigningen och Therese Friman,
landsbygdsutvecklare
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige noterar informationen i protokollet.
Bakgrund
Annika Bladh, Länsstyrelsen i Kronobergs län, informerar om invigningen
av nationalparken den 25 maj. Bladh informerar också om vad en
nationalpark är och vad syftet är med nationalparkerna. Nu finns 29
nationalparker och Åsnen blir den 30:e nationalparken. Nationalparkerna är
också viktiga för besöksnäringen i de områden de finns.
Åsnens nationalpark kommer invigas den 25 maj. Bladh informerar om
invigningen och tar bland annat upp att Kronprinsessan Viktoria kommer
närvara.
Therese Friman, landsbygdsutvecklare, informerar om vilka möjligheter
nationalparken ger näringslivet i Växjö kommun och hur kommunen arbetar
med besöksnäringen kopplat till nationalparken genom Destination Åsnen.
Friman redogör slutligen för vad kan förbättras och förtydligas gällande
syften, mål och roller och det finns också behov av en besöksnäringsstrategi.
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§ 100

Dnr 321635

Information om Destination Småland - Anna Sjödahl,
VD
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige noterar informationen i protokollet.
Bakgrund
Anna Sjödahl, VD Destination Småland, informerar om verksamheten.
Bolaget ska arbeta för ökad lönsamhet och sysselsättning inom
besöksnäringen. Arbetet sker i samverkan med olika partners bland annat
kommuner och Länsstyrelsen.
Sjödahl redogör för besöksnäringens utveckling i länet. Det är mycket god
tillväxt och många företag finns i branschen. Flera stora investeringar har
också genomförts i regionen.
Utrymme, tystnad och naturen är det som fångar intresset för regionen hos
utländska besökare.
För att få framgång krävs det att alla aktörer verkar tillsammans. Företag och
andra aktörer måste utveckla sitt utbud, kommun och region måste satsa på
infrastruktur, upplevelsen av det offentliga rummet ,skyltning, hantering av
tillståndshantering och dialog med näringslivet. Slutligen måste det finnas en
regional utvecklingsaktör som samordnar, bygger nätverk och
omvärldsbevakar.
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§ 101

Dnr 321836

Information om byggnation av nytt kommun- och
stationshus
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige noterar informationen i protokollet.
Bakgrund
Anna Tenje (M), kommunstyrelsens ordförande informerar om arbetet med
det nya kommun- och stationshuset. Detta kommer hädanefter vara en
stående punkt vid sammanträdena med kommunfullmäktige. Anna Tenje
visar en film från det första spadtaget som togs förra veckan.
Tenje redogör för organisation kring byggnationen och den partneringöverenskommelse som finns mellan aktörerna i projektet och som beskriver
hur arbetet ska bedrivas.
Tenje redogör också för det som har gjorts hittills och vad som kommer ske
den närmsta tiden.
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§ 102

Dnr 297257

Ledamöternas och ersättarnas frågestund
Håkan Frizén (V) frågar ordförande i nämnden för arbete och välfärd, Oliver
Rosengren (M) om varför han har stoppat ett Street Art projekt på Araby
Park Arena.
Oliver Rosengren svarar.
Oliver Rosengren (M) frågar Malin Lauber (S) om Socialdemokraterna
kommer riva upp beslutet om nytt kommunhus, och om inte som konsekvens
avstå att investera i skolor med mera med anledning av pågående
valkampanj.
Malin Lauber svarar.
Pernilla Tornéus (M) frågar Malin Lauber (S) om Socialdemokraternas
pågående valkampanj.
Malin Lauber svarar.
Ulf Hedin (M) frågar Malin Lauber om Socialdemokraterna kommer bygga
färre seniorlägenheter på grund av byggnationen av ett nytt stadshus.
Malin Lauber svarar.
Anna Zelvin (KD) frågar Tomas Thornell (S) om debattklimatet och vilket
ansvar han som kommunalråd har för detta.
Thomas Thornell svarar.
Eva-Britt Svensson (V) frågar valnämndens ordförande Benny Johansson
(M) om hur tillgängligheten är till vallokalerna i Växjö kommun vid höstens
val.
Benny Johansson svarar.
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Anders Lindoff (S) frågar tekniska nämndens ordförande Sofia Stynsberg
om möjligheten att montera trafikspeglar vid övergångsstället vid
Strykjärnet.
Sofia Stynsberg svarar.
Martina Forsberg (S) frågar omsorgsnämnden ordförande Ulf Hedin (M) om
hur det går med rekryteringen av sommarvikarier.
Ulf Hedin svarar.
Gullvi Strååt (S) frågar omsorgsnämndens ordförande Ulf Hedin om hur det
går med översynen av regelverket kring hjälpmedel.
Ulf Hedin svarar.
Carin Högstedt (S) frågar tekniska nämndens ordförande Sofia Stynsberg om
den beslutade förstudien kring en skate- eller parkourpark i Lammhult har
genomförts och om resultatet av den kommer ingå i den planerade
stationsparken i Lammhult.
Sofia Stynsberg svarar.
Per Schöldberg (C) frågar Tomas Thornell (S) om kostnader för
kommunhuset ställs mot andra kostnader i kommunen i den pågående
Socialdemokratiska kampanjen.
Tomas Thornell svarar.
Oliver Rosengren (M) frågar Malin Lauber om Socialdemokraterna
publicerade annonsmaterial och om Socialdemokraterna kommer riva upp
beslutet om nytt kommunhus.
Malin Lauber svarar.
Malin Lauber (S) frågar ordförande i nämnden för arbete och välfärd, Oliver
Rosengren (S) om anordnare av vuxenutbildning i nuläget har
utbildningsplatser utanför Växjö stad.
Oliver Rosengren svarar.

Justerandes sign
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Carin Högstedt (V) frågar ordförande i nämnden för arbete och välfärd
Oliver Rosengren (M) om hur arbetet går med kommunfullmäktiges uppdrag
från 2016 att utreda förutsättningarna för en familjecentral på Teleborg.

Oliver Rosengren svarar.
Håkan Frizén (V) frågar ordförande i nämnden för arbete och välfärd Oliver
Rosengren (M) om försäljning av namnet Araby Park Arena och om det är
aktuellt fortfarande.
Oliver Rosengren svarar.
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§ 103

Dnr 2018-00088

Årsredovisning 2017 för Växjö kommun
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att vid avstämning av kommunallagens
balanskrav kommande år kan justerade överskott till och med 2017
på 1 207 mkr användas till att möta eventuella tillfälliga
intäktsminskningar och/eller kostnadsökningar med hänvisning till
synnerliga skäl.
2. Kommunfullmäktige beslutar att driftbudgetens över- och underskott
i 2017 års bokslut ska föras i ny räkning för respektive nämnd/
styrelse och specificeras under eget kapital per 2017-12-31 enligt
bilaga Balansering av 2017 års resultat. Utöver tilldelad budgetram
får nämnd/ styrelse förbruka eget kapital till engångsinsatser efter
beslut i respektive nämnd/ styrelse. Nämnders och styrelsers
underskott ska inarbetas under åren 2018-2020.
3. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna årsredovisningen 2017.
Reservation
Ledamöterna för Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet till förmån
för det egna yrkandet.
Bakgrund
Varje år fattar kommunfullmäktige beslut om kommunens årsredovisning för
föregående år.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen har i § 173/2018 föreslagit att kommunfullmäktige fattar
nedanstående beslut:
1. Kommunfullmäktige beslutar att vid avstämning av kommunallagens
balanskrav kommande år kan justerade överskott till och med 2017 på 1 207
mkr användas till att möta eventuella tillfälliga intäktsminskningar och/eller
kostnadsökningar med hänvisning till synnerliga skäl.
2. Kommunfullmäktige beslutar att driftbudgetens över- och underskott i
2017 års bokslut ska föras i ny räkning för respektive nämnd/ styrelse och
specificeras under eget kapital per 2017-12-31 enligt bilaga Balansering av
2017 års resultat. Utöver tilldelad budgetram får nämnd/ styrelse förbruka
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eget kapital till engångsinsatser efter beslut i respektive nämnd/ styrelse.
Nämnders och styrelsers underskott ska inarbetas under åren 2018-2020.
3. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna årsredovisningen 2017.
Kommunchefen har i en skrivelse daterad 18 mars 2018 redogjort för ärendet
och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår bland annat att
kommunal redovisningslag stadgar att en kommun i normalfallet ska ha ett
rimligt överskott i både den budgeterade resultaträkningen som i bokslutet.
Synnerliga skäl att inte återställa negativa resultat omfattar både budget och
bokslut. Exempel på detta är att kommunen medvetet och tydligt gjort
avsättningar och byggt upp ett avsevärt eget kapital för att möta tillfälliga
intäktsminskningar och/ eller kostnadsökningar. Enligt förslaget finns det
1 207 miljoner kronor till detta. Det är fullmäktige som beslutar om
nämnders och styrelsers över- respektive underskott ska överflyttas till
nästkommande år. Utöver tilldelad budgetram föreslås nämnd/ styrelse få
förbruka eget kapital till engångsinsatser efter beslut i respektive nämnd/
styrelse.
Yrkanden
Per Schöldberg (C) med instämmande av Anna Tenje (M): Bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Malin Lauber (S) med instämmande av Carin Högstedt (V):
1. Kommunfullmäktige beslutar att vid avstämning av kommunallagens
balanskrav kommande år kan justerade överskott till och med 2017 på 1 207
mkr användas till att möta eventuella tillfälliga intäktsminskningar och/eller
kostnadsökningar med hänvisning till synnerliga skäl.
2. Kommunfullmäktige beslutar att driftbudgetens över- och underskott i
2017 års bokslut ska föras i ny räkning för respektive nämnd/ styrelse och
specificeras under eget kapital per 2017-12-31 enligt bilaga Balansering av
2017 års resultat med följande ändring: Tekniska nämnden får inte ta med
överskott på 1,7 mkr för sjörestaurering.
Utöver tilldelad budgetram får nämnd/ styrelse förbruka
eget kapital till engångsinsatser efter beslut i respektive nämnd/ styrelse.
Nämnders och styrelsers underskott ska inarbetas under åren 2018-2020.
3. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna årsredovisningen 2017.
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Beslutsordning
Ordförande Bo Frank (M) ställer de båda yrkandena mot varandra och
konstaterar att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens beslut.

Beslutet skickas till
För kännedom
Kommunstyrelsen och nämnderna
Ekonomi- och finanschefen
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§ 104

Dnr 2018-00219

Revisionsberättelse för 2017 för Växjö kommun samt
frågan om ansvarsfrihet
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beviljar, i enlighet med revisorernas förslag,
kommunstyrelsen och nämnderna samt enskilda ledamöter i dessa organ
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017.
Jäv
Det antecknas till protokollet att de ledamöter i kommunfullmäktige, som
varit ledamöter och ersättare i granskade nämnder och styrelsen inte deltar i
behandlingen av ärendet vad avser frågan om ansvarsfrihet beträffande
honom eller henne.
Bakgrund
Kommunstyrelsen har i § 138/2018 behandlat Växjö kommuns
årsredovisning för 2017.
Kommunens revisorer har i sin revisionsberättelse, godkänd den 10 april
2018, tillstyrkt att kommunstyrelsen och nämnderna samt de förtroendevalda
i dessa organ beviljas ansvarsfrihet. Revisorerna tillstyrker också att
fullmäktige godkänner kommunens årsredovisning för 2017.
För kännedom redovisas samtidigt revisorernas granskning av
kommunstyrelsens och nämndernas arbete med intern kontroll.
Revisionsrapporten kommer behandlas av kommunfullmäktige vid nästa
sammanträde.
Beslutsunderlag
Ordförande i kommunens revisorer, Carl-Olof Bengtsson (S) presenterar
revisorernas revisionsberättelse och revisionsrapport för 2017.
Kommunfullmäktiges presidium har i en skrivelse den 11 april 2018 lämnat
förslag till beslut i frågan om ansvarsfrihet. I sin beredning av frågan om
ansvarsfrihet för 2017 års verksamhet tagit del av årsredovisningen samt
revisorernas revisionsberättelse för år 2017.
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Kommunfullmäktiges presidium föreslår att kommunfullmäktige beviljar, i
enlighet med revisorernas förslag, kommunstyrelsen och nämnderna samt
enskilda ledamöter i dessa organ ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017.

Beslutet skickas till
För kännedom
Kommunstyrelsen och nämnderna
Kommunens revisorer

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
21 (74)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2018-04-17

§ 105

Dnr 2018-00011

Framställda interpellationer
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige medger att interpellationerna får ställas.
Bakgrund
Kommunfullmäktige ska vid sina sammanträden medge om interpellationer
som har inkommit får ställas.
Följande interpellationer har inkommit sedan det senaste sammanträdet:
2018-03-20: Interpellation från Gunnar Storbjörk (S) till ordförande i
styrelsen för Växjö Fastighetsförvaltning AB (Vöfab), Pierre Wiberg (M),
om det nya kommunhuset.
2018-03-28: Interpellation från Alf Skogmalm (S) till omsorgsnämndens
ordförande, Ulf Hedin (M), om besparingar inom äldreomsorgen.
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§ 106

Dnr 2018-00188

Interpellationssvar till Gunnar Storbjörk (S) från
ordförande för Växjö Fastighetsförvaltning AB, Pierre
Wiberg (M) om det nya stadshuset
Kommunfullmäktige har i § 105/2018 medgett en interpellation från Gunnar
Storbjörk (S) till ordförande i Växjö Fastighetsförvaltning AB, Pierre
Wiberg (M) om det nya stadshuset.
Interpellationen besvaras av Pierre Wiberg (M).
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§ 107

Dnr 2018-00207

Interpellationssvar till Alf Skogmalm (S) från
omsorgsnämndens ordförande, Ulf Hedin (M), om
besparingar på äldreomsorgen
Kommunfullmäktige har i § 105/2018 medgett en interpellation från Alf
Skogmalm (S) till omsorgsnämndens ordförande, Ulf Hedin (M) om
besparingar på äldreomsorgen.
Interpellationen besvaras av Ulf Hedin (M).
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§ 108

Dnr 2017-00636

Motion om arbete för jämställdhet utan sexuella
trakasserier- Carin Högstedt (V) och Eva-Britt
Svensson (V)
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige instämmer i utbildningsnämndens yttrande i
§ 210/2017 och besvarar motionen enligt följande:
Kommunfullmäktige delar motionärernas intention och anser det viktigt att
få bort det sexistiska våldet, trakasserierna, hån och hat och skapa en
jämställd kommun. Det är därför viktigt att säkerställa att alla nämnder och
styrelser arbetar med detta och att mångfalsprogrammet är implementerat i
alla verksamheter samt att skollagen följs.
Växjö kommun arbetar systematiskt med att motverka sexistiskt våld,
trakasserier och hån i syfte att skapa en jämställd kommun.
Reservation
Ledamöterna för Vänsterpartiet reserverar sig mot beslutet.
Bakgrund
Carin Högstedt (V) och Eva-Britt Svensson (V) har i en motion föreslagit att
kommunfullmäktige ska uppdra åt berörda styrelser och nämnder att starta
ett projekt med syfte att få bort grogrunder för sexistiskt beteende, skapa ett
klimat där dagens barn och ungdomar känner friheten att våga vara sig
själva, samt att flickors/ kvinnors begränsningar i livsutrymmet ska komma
till ända. Detta ska uppnås genom att kunskap om jämställdhet och HBTQfrågor ska vara ett naturligt innehåll i undervisningen, samt genom
kontraktsskrivning för ett jämställt beteende i skolsammanhang mellan alla
berörda parter. Detta projekt ska innefatta personal, elever och
vårdnadshavare inom alla utbildningsförvaltningens verksamhetsformer.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen har i § 162/2018 föreslagit nedanstående beslut till
kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige instämmer i utbildningsnämndens yttrande i §
210/2017 och besvarar motionen enligt följande:
Kommunfullmäktige delar motionärernas intention och anser det viktigt att

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
25 (74)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2018-04-17

få bort det sexistiska våldet, trakasserierna, hån och hat och skapa en
jämställd kommun. Det är därför viktigt att säkerställa att alla nämnder och
styrelser arbetar med detta och att mångfalsprogrammet är implementerat i
alla verksamheter samt att skollagen följs.
Växjö kommun arbetar systematiskt med att motverka sexistiskt våld,
trakasserier och hån i syfte att skapa en jämställd kommun.

Kommunchefen har i en skrivelse daterad 23 februari 2018 redogjort för
ärendet. Av skrivelsen framgår att kommunledningsförvaltningen instämmer
i utbildningsnämndens svar till motionen och vi delar motionärernas
intention och anser det viktigt att få bort det sexistiska våldet, trakasserierna,
hån och hat och skapa en jämställd kommun. Det är därför viktigt att
säkerställa att alla nämnder och styrelser arbetar med detta och att
mångfalsprogrammet är implementerat i alla verksamheter samt att skollagen
följs.
Kommunledningsförvaltningen och utbildningsförvaltningen arbetar
systematiskt med att motverka sexistiskt våld, trakasserier och hån i syfte att
skapa en jämställd kommun.
Utbildningsnämnden har i § 210/2017 lämnat nedanstående yttrande:
Utbildningsnämnden delar motionärernas intention och anser det viktigt att
få bort det sexistiska våldet, trakasserierna, hån och hat och skapa en
jämställd kommun. Det är därför viktigt att säkerställa att alla nämnder och
styrelser arbetar med detta och att mångfalsprogrammet är implementerat i
alla verksamheter samt att skollagen följs.
Yrkanden
Eva-Britt Svensson (V): Kommunfullmäktige återremitterar ärendet till
kommunstyrelsen för en redovisning av hur implementeringen av
mångfaldsprogrammet verkställts och Skollagen följs innan beslut tas om
motionen. Redovisningen ska presenteras före 2018 års slut.
Oliver Rosengren (M) med instämmande av Hugo Hermansson (S): Bifall
till kommunstyrelsens förslag.
Carin Högstedt (V): Kommunfullmäktige bifaller motionen.
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Beslutsordning
Ordförande Marie-Louise Gustavsson (S) frågar först om ärendet ska
återremitteras eller avgöras idag och konstaterar att ärendet ska avgöras idag.
Omröstning begärs.
Kommunfullmäktige godkänner följande omröstningsordning:
Ja för att ärendet ska avgöras idag.
Nej för att ärendet ska återremitteras.
Omröstningsresultat i frågan om återremiss
Kommunfullmäktige beslutar att ärendet ska avgöras idag med 51 röster mot
4 röster för att ärendet ska återremitteras. 6 ledamöter var frånvarande. Se
omröstningsbilaga 1.

Ordförande ställer sedan Oliver Rosengrens yrkande mot Carin Högstedts
yrkande och konstaterar att kommunfullmäktige beslutar enligt
kommunstyrelsens förslag.
Omröstning begärs
Kommunfullmäktige godkänner följande omröstningsordning:
Ja för bifall till kommunstyrelsens förslag.
Nej för bifall till Carin Högstedts yrkande
Omröstningsresultat
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag med 51 röster
mot 4 röster för Carin Högstedts yrkande. 6 ledamöter var frånvarande. Se
omröstningsbilaga 2.
Beslutet skickas till
För kännedom
Carin Högstedt
Eva-Britt Svensson
Utbildningsnämnden
Hållbarhetschefen
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Omröstningsbilaga 1
Kommunfullmäktige 2018-04-17
§ 108 Motion om arbete för jämställdhet utan sexuella trakasserier - Carin Högstedt (V)
och Eva-Britt Svensson (V)
Sammanlagt resultat
Ja
51
Avstår
0
Nej
4
Ej röstat
6
Tot. antal ledamöter 61
Individuella resultat
Agneta Nordlund
G:son
Agneta Skoglund
Alf Skogmalm
Anders Lindoff
Andreas Ekman
Andreas
Håkansson
Andreas Lindström
Anette N
Anderberg
Anna Gustbée
Anna Zelvin
Ann-Christin
Eriksson
Annika Stacke
Benny Johansson
Birgitta Nilsson
Björn Svensson
Carin Högstedt
Cecilia Lundin
Danielsson
Cenneth Quick
Eva Christensen

M

Ja

M
S
S
M
C

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

M
S

Ja
Ja

M
KD
V

Ja
Ja
Nej

L
M
C
M
V
S

Ja
Ja
Ja
Ja
Nej
Ja

M
M

Ja
Ja
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Eva Johansson
Eva-Britt Svensson
Gudrun Holmberg
Gullvi Strååt
Gunnar Storbjörk
Gunnel Jansson
Hannington
Lubwama
Henrik Vahldiek
Hugo Hermansson
Iréne Bladh
Jon Malmqvist
Julia Berg
Kjell Olsson
Lars-Ove Hedman
Lisa Larsson
Lovisa Alm
Magnus P. Wåhlin
Malin Lauber

C
V
C
S
S
MP
M

Ja
Nej
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

S
S
M
KD
S
S
S
S
S
MP
S

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

Margareta Jonsson
Marie-Louise
Gustavsson
Martina Forsberg
Nils Posse
Ola Löfqvist
Oliver Rosengren
Örjan Mossberg
Patricia Aguilera
Pia Philipsson
Robert Nordmark
Sigvard Jakopson
Sofia Stynsberg
Sven Johansson
Tomas Thornell
Tor Lejdfors
Torgny Klasson
Ulf Hedin
Yusuf Isik

C
S

Ja
Ja

S
M
S
M
V
S
M
M
M
M
C
S
M
L
M
S

Ja
Ja
Ja
Ja
Nej
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
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Omröstningsbilaga 2
Kommunfullmäktige 2018-04-17
§ 108 Motion om arbete för jämställdhet utan sexuella trakasserier - Carin Högstedt
(V) och Eva-Britt Svensson (V)
Sammanlagt resultat
Ja
Avstår
Nej
Ej röstat
Tot. antal ledamöter

51
0
4
6
61

Individuella resultat
Agneta Nordlund
G:son
Agneta Skoglund
Alf Skogmalm
Anders Lindoff
Andreas Ekman
Andreas
Håkansson
Andreas Lindström
Anette N
Anderberg
Anna Gustbée
Anna Zelvin
Ann-Christin
Eriksson
Annika Stacke
Benny Johansson
Birgitta Nilsson
Björn Svensson
Carin Högstedt
Cecilia Lundin
Danielsson
Cenneth Quick
Eva Christensen

M

Ja

M
S
S
M
C

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

M
S

Ja
Ja

M
KD
V

Ja
Ja
Nej

L
M
C
M
V
S

Ja
Ja
Ja
Ja
Nej
Ja

M
M

Ja
Ja
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Eva Johansson
Eva-Britt Svensson
Gudrun Holmberg
Gullvi Strååt
Gunnar Storbjörk
Gunnel Jansson
Hannington
Lubwama
Henrik Vahldiek
Hugo Hermansson
Iréne Bladh
Jon Malmqvist
Julia Berg
Kjell Olsson
Lars-Ove Hedman
Lisa Larsson
Lovisa Alm
Magnus P. Wåhlin
Malin Lauber

C
V
C
S
S
MP
M

Ja
Nej
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

S
S
M
KD
S
S
S
S
S
MP
S

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

Margareta Jonsson
Marie-Louise
Gustavsson
Martina Forsberg
Nils Posse
Ola Löfqvist
Oliver Rosengren
Örjan Mossberg
Patricia Aguilera
Pia Philipsson
Robert Nordmark
Sigvard Jakopson
Sofia Stynsberg
Sven Johansson
Tomas Thornell
Tor Lejdfors
Torgny Klasson
Ulf Hedin
Yusuf Isik

C
S

Ja
Ja

S
M
S
M
V
S
M
M
M
M
C
S
M
L
M
S

Ja
Ja
Ja
Ja
Nej
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
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§ 109

Dnr 2017-00705

Motion om att införa datumparkering i Växjö - Yusuf
Isik (S)
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige avslår förslaget om att införa datumparkering i Växjö.
Reservation
Ledamöterna för Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet till förmån
för det egna yrkandet.
Bakgrund
Yusuf Isik (S) har i en motion föreslagit att kommunfullmäktige ger tekniska
nämnden i uppdrag att införa så kallad datumparkering på de gator där det
passar. Detta för att underlätta drift och underhåll av gatorna.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen har i § 163/2018 föreslagit att kommunfullmäktige avslår
förslaget om att införa datumparkering i Växjö.
Tekniska nämnden har i § 28/2018 föreslagit att kommunfullmäktige avslår
förslaget om införande av datumparkering i Växjö.
Yrkanden
Yusuf Isik (S): Kommunfullmäktige besvarar motionen med att vissa gator
lämpar sig inte för uppställning (delar av, en sida eller i sin helhet) och detta
regleras med exempelvis parkerings- eller stannandeförbud. Det är ett bättre
sätt att utgå från respektive gatas förutsättningar, än att genomföra generella
regleringar.
Sofia Stynsberg (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag.
Beslutsordning
Ordförande Marie-Louise Gustavsson (S) ställer yrkandena mot varandra
och konstaterar att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens
förslag.
Omröstning begärs
Kommunfullmäktige godkänner följande omröstningsordning:
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Ja för bifall till kommunstyrelsens förslag.
Nej för bifall till Yusuf Isiks yrkande.
Omröstningsresultat
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag med 31 röster
mot 24 röster för Yusuf Isiks yrkande. 6 ledamöter var frånvarande. Se
omröstningsbilaga 3.
Beslutet skickas till
För kännedom
Yusuf Isik
Tekniska nämnden
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Omröstningsbilaga 3

Kommunfullmäktige 2018-04-17
§ 109 Motion om att införa datumparkering i Växjö - Yusuf Isik (S)
Sammanlagt resultat
Ja
Avstår
Nej
Ej röstat
Tot. antal ledamöter

31
0
24
6
61

Individuella resultat
Agneta Nordlund
G:son
Agneta Skoglund
Alf Skogmalm
Anders Lindoff
Andreas Ekman
Andreas
Håkansson
Andreas Lindström
Anette N
Anderberg
Anna Gustbée
Anna Zelvin
Ann-Christin
Eriksson
Annika Stacke
Benny Johansson
Birgitta Nilsson
Björn Svensson
Carin Högstedt
Cecilia Lundin
Danielsson
Cenneth Quick
Eva Christensen

M

Ja

M
S
S
M
C

Ja
Nej
Nej
Ja
Ja

M
S

Ja
Nej

M
KD
V

Ja
Ja
Nej

L
M
C
M
V
S

Ja
Ja
Ja
Ja
Nej
Nej

M
M

Ja
Ja

Justerandes sign

Eva Johansson
Eva-Britt Svensson
Gudrun Holmberg
Gullvi Strååt
Gunnar Storbjörk
Gunnel Jansson
Hannington
Lubwama
Henrik Vahldiek
Hugo Hermansson
Iréne Bladh
Jon Malmqvist
Julia Berg
Kjell Olsson
Lars-Ove Hedman
Lisa Larsson
Lovisa Alm
Magnus P. Wåhlin
Malin Lauber

C
V
C
S
S
MP
M

Ja
Nej
Ja
Nej
Nej
Ja
Ja

S
S
M
KD
S
S
S
S
S
MP
S

Nej
Nej
Ja
Ja
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Ja
Nej

Margareta Jonsson
Marie-Louise
Gustavsson
Martina Forsberg
Nils Posse
Ola Löfqvist
Oliver Rosengren
Örjan Mossberg
Patricia Aguilera
Pia Philipsson
Robert Nordmark
Sigvard Jakopson
Sofia Stynsberg
Sven Johansson
Tomas Thornell
Tor Lejdfors
Torgny Klasson
Ulf Hedin
Yusuf Isik

C
S

Ja
Nej

S
M
S
M
V
S
M
M
M
M
C
S
M
L
M
S

Nej
Ja
Nej
Ja
Nej
Nej
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Nej
Ja
Ja
Ja
Nej
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§ 110

Dnr 2017-00722

Motion om lasershow istället för fyrverkeri - Eva-Britt
Svensson (V)
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till kultur- och
fritidsnämndens beslut i § 16/2018, där det framgår att det inte är möjligt att
arrangera en laser- eller ljusshow inom befintlig budgetram varför frågans
prioritering hänvisas till nästa budgetberedning för att prövas där.
Bakgrund
Eva-Britt Svensson (V) har i en motion föreslagit att kommunfullmäktige
beslutar att ersätta fyrverkerier vid firanden med lasershow eller ljusspel.
Detta för att bespara djuren lidande, det är bättre ur en miljösynpunkt samt
att det är ett bra sätt att minska missbrukandet av pyroteknik.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen har i § 164/2018 föreslagit att kommunfullmäktige avslår
motionen med hänvisning till kultur- och fritidsnämndens beslut i § 16/2018,
där det framgår att det inte är möjligt att arrangera en laser- eller ljusshow
inom befintlig budgetram varför frågans prioritering hänvisas till nästa
budgetberedning för att prövas där.
Kultur – och fritidsnämnden har i § 16/2018 lämnat nedanstående yttrande:
Växjö kommun har gett kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att arrangera
ett antal offentliga arrangemang. Inget av dessa omfattar något fyrverkeri.
Sedan kommunfullmäktiges beslut om begränsning av användandet av
pyrotekniska varor 2015 finns det inte heller några planer på firanden som
innehåller fyrverkeri varför det inte i dagsläget finns något att ersätta.
Det är inte möjligt att arrangera en laser- eller ljusshow inom befintlig
budgetram varför frågans prioritering hänvisas till nästa budgetberedning för
att prövas där.
Yrkanden
Eva-Britt Svensson (V): Bifall till kommunstyrelsens förslag.
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Beslutsordning
Ordförande Marie-Louise Gustavsson (V) frågar om yrkandet kan antas och
konstaterar att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens
förslag.
Beslutet skickas till
För kännedom
Eva-Britt Svensson
Kultur- och fritidsnämnden
Budgetberedningen
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§ 111

Dnr 2017-00731

Motion om genusutbildning i gymnasieskolan- Eva-Britt
Svensson (V)
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige besvarar motionen med att hänvisa till
utbildningsnämndens yttrande i § 17/2018 där det framgår att utbildning
kring genusperspektiv behandlas i skollagen, diskrimineringslagen samt
flertalet läroplaner inom alla skolformer.
Kommunfullmäktige menar dock att det önskvärt att få en redovisning kring
hur gymnasieskolorna arbetar med uppdraget att motverka stereotypa
könsroller samt uppdraget att främja jämlikhet mellan könen.
Reservation
Ledamöterna för Vänsterpartiet reserverar sig mot beslutet.
Bakgrund
Eva-Britt Svensson (V) har i en motion som inkom till kommunstyrelsen den
11 december 2017 föreslagit att Växjö kommun ska införa genusutbildning
för elever i gymnasieskolan. Detta i syfte att förebygga sexuella trakasserier
både i skolan och online i Växjös gymnasieskolor.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen har i § 165/2018 föreslagit att kommunfullmäktige
besvarar motionen med att hänvisa till utbildningsnämndens yttrande i §
17/2018 där det framgår att utbildning kring genusperspektiv behandlas i
skollagen, diskrimineringslagen samt flertalet läroplaner inom alla
skolformer.
Kommunfullmäktige menar dock att det önskvärt att få en redovisning kring
hur gymnasieskolorna arbetar med uppdraget att motverka stereotypa
könsroller samt uppdraget att främja jämlikhet mellan könen.
Utbildningsnämnden har i § 17/2018 föreslagit att kommunfullmäktige
besvarar motionen med att utbildning kring genusperspektiv behandlas i
skollagen, diskrimineringslagen samt flertalet läroplaner inom alla
skolformer.
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Yrkanden
Carin Högstedt (V): Kommunstyrelsen återremitterar ärendet till
utbildningsnämnden för att återkomma till kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige med en redovisning av vad som i realiteten görs med
anledning av lagar och läroplaner om genusperspektiv i Växjö kommuns
skolor. Redovisningen ska vara kommunstyrelsen tillhanda innan 2018 års
slut. Därefter tas ställning till motionen.
Eva-Britt Svensson (V): Kommunfullmäktige bifaller motionen.
Hugo Hermansson (S) med instämmande av Margareta Jonsson (C): Bifall
till kommunstyrelsens förslag.
Beslutsordning
Ordförande Marie-Louise Gustavsson frågar först om ärendet ska
återremitteras eller avgöras idag och konstaterar att kommunfullmäktige
beslutar att ärendet ska avgöras idag.
Ordförande ställer sedan Eva-Britt Svenssons yrkande mot Hugo
Hermanssons yrkande och konstaterar att kommunfullmäktige beslutar enligt
kommunstyrelsens förslag.
Omröstning begärs.
Kommunfullmäktige godkänner följande omröstningsordning:
Ja för bifall till kommunstyrelsens förslag.
Nej för bifall till Eva-Britt Svenssons yrkande.
Omröstningsresultat
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag med 51 röster
mot 4 röster för Eva-Britt Svenssons yrkande. 6 ledamöter var frånvarande.
Se omröstningsbilaga 4.
Beslutet skickas till
För kännedom
Eva-Britt Svensson
Utbildningsnämnden
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Omröstningsbilaga 4
Kommunfullmäktige 2018-04-17
§ 111 Motion om genusutbildning i gymnasieskolan
Sammanlagt resultat
Ja
Avstår
Nej
Ej röstat
Tot. antal ledamöter

51
0
4
6
61

Individuella resultat
Agneta Nordlund
G:son
Agneta Skoglund
Alf Skogmalm
Anders Lindoff
Andreas Ekman
Andreas
Håkansson
Andreas Lindström
Anette N
Anderberg
Anna Gustbée
Anna Zelvin
Ann-Christin
Eriksson
Annika Stacke
Benny Johansson
Birgitta Nilsson
Björn Svensson
Carin Högstedt
Cecilia Lundin
Danielsson
Cenneth Quick
Eva Christensen

M

Ja

M
S
S
M
C

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

M
S

Ja
Ja

M
KD
V

Ja
Ja
Nej

L
M
C
M
V
S

Ja
Ja
Ja
Ja
Nej
Ja

M
M

Ja
Ja
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Eva Johansson
Eva-Britt Svensson
Gudrun Holmberg
Gullvi Strååt
Gunnar Storbjörk
Gunnel Jansson
Hannington
Lubwama
Henrik Vahldiek
Hugo Hermansson
Iréne Bladh
Jon Malmqvist
Julia Berg
Kjell Olsson
Lars-Ove Hedman
Lisa Larsson
Lovisa Alm
Magnus P. Wåhlin
Malin Lauber

C
V
C
S
S
MP
M

Ja
Nej
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

S
S
M
KD
S
S
S
S
S
MP
S

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

Margareta Jonsson
Marie-Louise
Gustavsson
Martina Forsberg
Nils Posse
Ola Löfqvist
Oliver Rosengren
Örjan Mossberg
Patricia Aguilera
Pia Philipsson
Robert Nordmark
Sigvard Jakopson
Sofia Stynsberg
Sven Johansson
Tomas Thornell
Tor Lejdfors
Torgny Klasson
Ulf Hedin
Yusuf Isik

C
S

Ja
Ja

S
M
S
M
V
S
M
M
M
M
C
S
M
L
M
S

Ja
Ja
Ja
Ja
Nej
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
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§ 112

Dnr 2018-00138

Motion om stadsnära odling- Eva-Britt Svensson (V)
och Carin Högstedt (V)
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige besvarar motionen med att hänvisa till, och påminna
motionärerna om att det redan pågår ett antal projekt med syfte att göra
Växjö kommun ännu grönare.
Exempel på pågående projekt är Stadsbruk, som hjälper kommuner och
markägare att implementera ett nytt system för att kunna skapa kommersiell
odling i staden. Genom att möjliggöra för nya entreprenörer skapas
arbetstillfällen inom den gröna näringen. Dessutom bidrar de nya odlingsentreprenörerna till en grön, attraktiv stad som förstärker den biologiska
mångfalden.
Förra året startade Växjö kommun Odla kompis i Lammhult, där nya och
gamla Lammhultsbor delar på en odlingslott ihop. Syftet är integration, men
gjorde också en för tillfället outnyttjad plats mycket grönare. Projektet blev
lyckat och vi ska därför göra om det i år igen på samma plats. Miljö Linné
kommer också driva det vidare genom integrationsmedel på tre platser till i
kommunen; Araby, Teleborg och preliminärt Braås.
Vi startar en ny odlingsplats på Brände Udde under våren, med syfte att
skapa förutsättningar för nya odlingsentreprenörer att odla kommersiellt. Ett
sätt att ta hobbyodlare till nya stadsnära matproducenter och främja den
lokala matproduktionen.
Det finns också ett flertal koloniföreningar med kolonilotter i kommunen.
Det pågår alltså flera odlingsprojekt runt om i Växjö kommun, allt från det
som görs i skolor och för hobbyodlare (Barnens matland och
koloniföreningar), till att skapa förutsättningar för integration, arbetstillfällen
eller matproduktion genom andra initiativ (t.ex. Östrabo ekobacke, Brände
Udde, Odla kompis).
Reservation
Ledamöterna för Vänsterpartiet reserverar sig mot beslutet till förmån för det
egna yrkandet.
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Bakgrund
Eva-Britt Svensson (V) och Carin Högstedt (V) har i en motion inkommen i
februari 2018 föreslagit att kommunfullmäktige beslutar att
förutsättningslöst undersöka möjligheterna för stadsnära odling i Växjö
kommun.
Motionärerna menar att stadsnära odling bör ingå i arbetet mot en hållbar
och grön stad, och att ge utrymme för odling i staden, nära folks bostäder,
har på senare år tagits upp som en viktig del i arbetat för hållbara städer.
Motionärerna nämner Stadsnära odling i Göteborg som ett lyckat projekt.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen har i § 166/2018 föreslagit nedanstående beslut till
kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige besvarar motionen med att hänvisa till, och påminna
motionärerna om att det redan pågår ett antal projekt med syfte att göra
Växjö kommun ännu grönare.
Exempel på pågående projekt är Stadsbruk, som hjälper kommuner och
markägare att implementera ett nytt system för att kunna skapa kommersiell
odling i staden. Genom att möjliggöra för nya entreprenörer skapas
arbetstillfällen inom den gröna näringen. Dessutom bidrar de nya
odlingsentreprenörerna till en grön, attraktiv stad som förstärker den
biologiska mångfalden.
Förra året startade Växjö kommun Odla kompis i Lammhult, där nya och
gamla Lammhultsbor delar på en odlingslott ihop. Syftet är integration, men
gjorde också en för tillfället outnyttjad plats mycket grönare. Projektet blev
lyckat och vi ska därför göra om det i år igen på samma plats. Miljö Linné
kommer också driva det vidare genom integrationsmedel på tre platser till i
kommunen; Araby, Teleborg och preliminärt Braås.
Vi startar en ny odlingsplats på Brände Udde under våren, med syfte att
skapa förutsättningar för nya odlingsentreprenörer att odla kommersiellt. Ett
sätt att ta hobbyodlare till nya stadsnära matproducenter och främja den
lokala matproduktionen.
Det finns också ett flertal koloniföreningar med kolonilotter i kommunen.
Det pågår alltså flera odlingsprojekt runt om i Växjö kommun, allt från det
som görs i skolor och för hobbyodlare (Barnens matland och
koloniföreningar), till att skapa förutsättningar för integration, arbetstillfällen
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eller matproduktion genom andra initiativ (t.ex. Östrabo ekobacke, Brände
Udde, Odla kompis).
Yrkanden
Eva-Britt Svensson (V): Kommunfullmäktige bifaller motionen.
Magnus Wåhlin (MP): Bifall till kommunstyrelsens förslag.
Beslutsordning
Ordförande Marie-Louise Gustavsson (S) ställer yrkandena mot varandra
och konstaterar att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens
förslag.
Beslutet skickas till
För kännedom
Eva-Britt Svensson
Carin Högstedt
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§ 113

Dnr 2017-00748

Motion om tomträttsavgäld för fler hyresrätter med
rimliga hyror- Malin Lauber (S), Maria Carlsson (S),
Julia Berg (S) och Alf Skogmalm (S)
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige avslår motionen.
Reservation
Ledamöterna för Vänsterpartiet reserverar sig mot beslutet till förmån för det
egna yrkandet.
Ledamöterna för Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet till förmån
för det egna yrkandet.
Bakgrund
Malin Lauber (S), Maria Carlsson (S), Julia Berg (S) samt Alf Skogmalm (S)
har 19 december 2017 inkommit med en motion avseende tomträttsavgäld
för fler hyresrätter med rimliga hyror.
Motionärerna beskriver att det finns ett stort utbud av bostadsrätter och villor
i Växjö, men att det kan vara svårt att få tag i en hyresbostad med rimlig
hyra. Man menar att ett av verktygen som kan användas för att arbeta mer
aktivt med att öka byggandet av hyresrätter är upplåtelseformen tomträtt.
Motionärerna föreslår därför att kommunstyrelsen ser över möjligheten att
upplåta mark med tomträtt istället för via markköp vid byggnation av
hyresrätter.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen har i § 167/2018 föreslagit att kommunfullmäktige avslår
motionen.
Kommunchefen har i en skrivelse daterad 1 mars 2018 redogjort för ärendet.
Av skrivelsen framgår att statistik från SCB för den senaste tillgängliga
femårsperioden, 2012-2016, visar att fördelningen per upplåtelseform av
antal färdigställda bostäder i Växjö kommun i snitt har varit enligt följande:
- Hyresrätter 39%
- Bostadsrätter 39%
- Äganderätter 22%
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Kommunen har idag inga fastigheter upplåtna med tomträtt för bostäder. I
dagsläget finns endast fyra fastigheter upplåtna med tomträtt i kommunen
och dessa avser mark för olika typer av verksamheter.
Vidare redogör kommunchefen för för– och nackdelarna med tomträtt, samt
skriver att vid förvaltningen av tomträtter måste hänsyn först och främst tas
till jordabalken. Jordabalken reglerar t.ex. hur man ska beräkna avgälden och
hur man ska göra om man inte kommer överens om villkoren i det nya
avtalet. Kommunen måste också följa kommunallagen där en viktig del är
den s.k. likställighetsprincipen. Den innebär att vissa kommunmedlemmar
eller grupper av kommunmedlemmar inte får särbehandlas utan sakliga skäl.
Kommunen får alltså inte gynna någon part genom att sätta tomträttsavgälder
på andra grunder än de som anges i jordabalken.
Yrkanden
Julia Berg (S) med instämmande av Alf Skogmalm (S), Malin Lauber (S)
och Örjan Mossberg (V): Kommunfullmäktige bifaller motionen.
Andreas Ekman (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag.
Beslutsordning
Ordförande Marie-Louise Gustavsson (S) ställer yrkandena mot varandra
och konstaterar att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens
förslag.
Omröstning begärs.
Ja för bifall till kommunstyrelsens förslag.
Nej för bifall till Julia Bergs yrkande.
Omröstningsresultat
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag med 31 röster
mot 24 röster för Julia Bergs yrkande. 6 ledamöter var frånvarande. Se
omröstningsbilaga 5.
Beslutet skickas till
För kännedom
Malin Lauber (S), Maria Carlsson (S), Julia Berg (S) och Alf Skogmalm (S)
Planeringschefen
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Omröstningsbilaga 5
Kommunfullmäktige 2018-04-17
§ 113 Motion om tomträttsavgäld för fler hyresrätter med rimliga hyror - Malin
Lauber (S), Maria Carlsson (S), Julia Berg (S) och Alf Skogmalm (S)

Sammanlagt resultat
Ja
Avstår
Nej
Ej röstat
Tot. antal ledamöter

31
0
24
6
61

Individuella resultat
Agneta Nordlund
G:son
Agneta Skoglund
Alf Skogmalm
Anders Lindoff
Andreas Ekman
Andreas
Håkansson
Andreas Lindström
Anette N
Anderberg
Anna Gustbée
Anna Zelvin
Ann-Christin
Eriksson
Annika Stacke
Benny Johansson
Birgitta Nilsson
Björn Svensson
Carin Högstedt
Cecilia Lundin
Danielsson
Cenneth Quick
Eva Christensen
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Eva Johansson
Eva-Britt Svensson
Gudrun Holmberg
Gullvi Strååt
Gunnar Storbjörk
Gunnel Jansson
Hannington
Lubwama
Henrik Vahldiek
Hugo Hermansson
Iréne Bladh
Johan Jacobsson
Jon Malmqvist
Julia Berg
Kjell Olsson
Lars-Ove Hedman
Lisa Larsson
Lovisa Alm
Magnus P. Wåhlin

C
V
C
S
S
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M

Ja
Nej
Ja
Nej
Nej
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S
S
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S
S
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Nej
Nej
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Nej
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Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Ja

Malin Lauber
Margareta Jonsson
Marie-Louise
Gustavsson
Nils Posse
Ola Löfqvist
Oliver Rosengren
Örjan Mossberg
Patricia Aguilera
Pia Philipsson
Robert Nordmark
Sigvard Jakopson
Sofia Stynsberg
Sven Johansson
Tomas Thornell
Tor Lejdfors
Torgny Klasson
Ulf Hedin
Yusuf Isik
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§ 114

Dnr 2018-00139

Motion om konstnärlig utsmyckning/gestaltning även
vid privata byggnationer - Eva-Britt Svensson (V) och
Carin Högstedt (V)
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till kommunchefens
skrivelse daterad 6 mars 2018, där det framgår att det inte bedöms vara
förenligt med gällande lagstiftning att ställa de krav som motionärerna
föreslår.
Reservation
Ledamöterna för Vänsterpartiet reserverar sig mot beslutet till förmån för det
egna yrkandet.
Ledamöterna för Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet till förmån
för det egna yrkandet.
Bakgrund
Eva-Britt Svensson (V) och Carin Högstedt (V) har den 19 februari 2018
inkommit med en motion avseende konstnärlig utsmyckning/gestaltning
även vid privata byggnationer. De anger att kulturens betydelse för en
växande kommun inte kan överskattas.
Motionärerna skriver även att det i Växjö kommun finns beslut om att när
kommunen genom allmännyttans fastighetsbolag utför nybyggnation, så ska
en procent av byggkostnaden sättas av för konstnärlig utsmyckning.
Deras förslag är därför att vid beviljat bygglov för privata byggherrar ska en
procent av beräknad produktionskostnad avsättas för konstnärlig
utsmyckning/gestaltning.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen har i § 168/2018 föreslagit att kommunfullmäktige avslår
motionen med hänvisning till kommunchefens skrivelse daterad 6 mars
2018, där det framgår att det inte bedöms vara förenligt med gällande
lagstiftning att ställa de krav som motionärerna föreslår.
Kommunchefen har i en skrivelse, daterad 6 mars 2018, redogjort för
ärendet. Av skrivelsen framgår att byggnadsnämnden är en myndighet som
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ska se till att krav enligt plan- och bygglagen (PBL) samt Boverkets
Byggregler kan uppfyllas vid bygglovsprövning och bygglov.
I PBL ges de rättsliga förutsättningarna för om ett bygglov ska meddelas.
Om en sökt byggnation uppfyller rekvisiten i PBL ska byggnadsnämnden
meddela bygglov. PBL, i dess nuvarande lydelse, bedöms inte ge
byggnadsnämnden förutsättningar till att villkora bygglov om att en viss
procent av produktionskostnaden måste gå till konstnärlig utsmyckning.
Vid byggnation på privatägd mark bedöms det inte möjligt för
byggnadsnämnden att ställa krav på byggnation utöver vad som stadgas i
PBL. Det bedöms inte heller, enligt kommunallagen eller övriga lagar, finnas
något rättsligt stöd för en Kommun att ställa särskilda krav på privata
byggherrar om omfattningen av konstnärlig utsmyckning i samband med
byggnation.
Ett sådant beslut bör därför kunna angripas genom en laglighetsprövning
enligt kommunallagen eller helt komma att sakna rättslig verkan vid framtida
bygglovsprövningar.
Yrkanden
Eva-Britt Svensson (V) med instämmande av Carin Högstedt (V):
Kommunfullmäktige bifaller motionen.
Andreas Ekman (M) med instämmande av Eva Johansson (C): Bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Gunnar Storbjörk (S):
1. Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till kommunchefens
skrivelse daterad 6 mars 2018, där det framgår att det inte bedöms vara
förenligt med gällande lagstiftning att ställa de krav som motionärerna
föreslår.
2. Kommunfullmäktige noterar att vid byggnation av offentliga lokaler gäller
enprocentmålet oavsett byggherre.
Beslutsordning
Ordförande Marie-Louise Gustavsson (S) ställer yrkandena mot varandra
och konstaterar att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens
förslag.
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Beslutet skickas till
För kännedom
Eva-Britt Svensson
Carin Högstedt
Planeringschefen
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§ 115

Dnr 2018-00081

Motion om gratis mensskydd - Malin Lauber (S) och
Julia Bergh (S)
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige avslår den del av motionen som föreslår att på
försök införa gratis mensskydd på skolor och/eller
ungdomsmottagningen. På skolorna i Växjö kommun finns gratis
mensskydd för flickor att hämta hos skolsköterskan när behov
oväntat uppstår. Att göra det gratis fullt ut är inte aktuellt då detta
skulle innebära en för hög kostnad.
2. Kommunfullmäktige besvarar den del av motionen som föreslår en
informationskampanj med att uppmana Region Kronoberg att
genomföra länsövergripande kampanj, då uppdraget ligger inom
deras verksamhet. Vidare hänvisar kommunfullmäktige till att det
redan idag i skolorna bland annat genomförs hälsosamtal i årskurs 5
och 8.
Reservation
Ledamöterna för Vänsterpartiet reserverar sig mot beslutet till förmån för det
egna yrkandet.
Ledamöterna för Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet till förmån
för det egna yrkandet.
Bakgrund
Malin Lauber (S) och Julia Bergh (S) har den 26 januari 2018 lämnat in en
motion om gratis mensskydd till kommunfullmäktige. Motionärerna föreslår
att kommunfullmäktige ska besluta:
- att på försök införa gratis mensskydd på skolor och/eller
ungdomsmottagningen
- att i samband med införandet ta fram en informationskampanj som verkar
mot det tabu som idag råder kring mens.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen har i § 169/2018 föreslagit att kommunfullmäktige
beslutar följande:
1. Kommunfullmäktige avslår den del av motionen som föreslår att på
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försök införa gratis mensskydd på skolor och/eller ungdomsmottagningen.
På skolorna i Växjö kommun finns gratis mensskydd för flickor att hämta
hos skolsköterskan när behov oväntat uppstår. Att göra det gratis fullt ut är
inte aktuellt då detta skulle innebära en för hög kostnad.
2. Kommunfullmäktige besvarar den del av motionen som föreslår en
informationskampanj med att uppmana Region Kronoberg att genomföra
länsövergripande kampanj, då uppdraget ligger inom deras verksamhet.
Vidare hänvisar kommunfullmäktige till att det redan idag i skolorna bland
annat genomförs hälsosamtal i årskurs 5 och 8.

Utbildningsförvaltningen har i en skrivelse, daterad 26 februari 2018,
inkommit med bakgrundsunderlag över hur det ser ut idag i frågan. Av
skrivelsen framgår bland annat att det på skolorna i Växjö kommun finns
gratis mensskydd för flickorna att hämta hos skolsköterskan. Några skolor
har också mensskydd utlagt på utvalda toaletter och till viss del också i
klassrum. Utbildningsförvaltningen uppskattar att motionens förslag innebär
en kostnad på 195 000–390 000/ månad för huvudmannen som inför gratis
mensskydd fullt ut.
Information om mens genomförs återkommande vid olika stadier på
hälsosamtal i åk 5 och åk 8. Information om mens görs också gemensamt
tillsammans med pedagog och skolsköterska inom ämnet idrott och hälsa.
Det finns bra och lättillgänglig information om mens på nätet som
skolsköterskorna hänvisar flickorna till.
Skolsköterskorna på våra kommunala skolor upplever inte det som ett
problem att flickorna inte vågar att fråga efter mensskydd i de äldre åldrarna.
Möjligtvis kan tillgången till mensskydd göras mer tillgänglig på
mellanstadiet där det kan vara mer känsligt att fråga efter det. Det är i de
yngre åldrarna (från åk 4) som fler flickor har funderingar kring
menstruation.
Yrkanden
Malin Lauber (S) med instämmande av Julia Berg (S), Lisa Larsson (S), Ola
Löfqvist (S), Carin Högstedt (V) och Tomas Thornell (S):
Kommunfullmäktige bifaller motionen.
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Beslutsordning
Ordförande Marie-Louise Gustavsson (S) ställer yrkandet mot
kommunstyrelsens förslag och konstaterar att kommunfullmäktige beslutar
enligt kommunstyrelsens förslag.
Omröstning begärs.
Kommunfullmäktige godkänner följande omröstningsordning:
Ja för bifall till kommunstyrelsens förslag.
Nej för bifall till Malin Laubers yrkande.
Omröstningsresultat
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag med 31 röster
mot 24 röster för Malin Laubers yrkande. 6 ledamöter var frånvarande. Se
omröstningsbilaga 6.
Beslutet skickas till
Region Kronoberg
För kännedom
Malin Lauber
Julia Berg
Utbildningsnämnden
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Omröstningsbilaga 6
Kommunfullmäktige 2018-04-17
§ 115 Motion om gratis mensskydd - Malin Lauber (S)
Sammanlagt resultat
Ja
Avstår
Nej
Ej röstat
Tot. antal ledamöter

31
0
24
6
61

Individuella resultat
Agneta Nordlund
G:son
Agneta Skoglund
Alf Skogmalm
Anders Lindoff
Andreas Ekman
Andreas
Håkansson
Andreas Lindström
Anette N
Anderberg
Anna Gustbée
Anna Zelvin
Ann-Christin
Eriksson
Annika Stacke
Benny Johansson
Birgitta Nilsson
Björn Svensson
Carin Högstedt
Cecilia Lundin
Danielsson
Cenneth Quick
Eva Christensen

M

Ja

M
S
S
M
C

Ja
Nej
Nej
Ja
Ja

M
S

Ja
Nej

M
KD
V

Ja
Ja
Nej

L
M
C
M
V
S

Ja
Ja
Ja
Ja
Nej
Nej

M
M

Ja
Ja
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Eva Johansson
Eva-Britt Svensson
Gudrun Holmberg
Gullvi Strååt
Gunnar Storbjörk
Gunnel Jansson
Hannington
Lubwama
Henrik Vahldiek
Hugo Hermansson
Iréne Bladh
Johan Jacobsson
Jon Malmqvist
Julia Berg
Kjell Olsson
Lars-Ove Hedman
Lisa Larsson
Lovisa Alm
Magnus P. Wåhlin

C
V
C
S
S
MP
M

Ja
Nej
Ja
Nej
Nej
Ja
Ja

S
S
M
S
KD
S
S
S
S
S
MP

Nej
Nej
Ja
Nej
Ja
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Ja

Malin Lauber
Margareta Jonsson
Marie-Louise
Gustavsson
Nils Posse
Ola Löfqvist
Oliver Rosengren
Örjan Mossberg
Patricia Aguilera
Pia Philipsson
Robert Nordmark
Sigvard Jakopson
Sofia Stynsberg
Sven Johansson
Tomas Thornell
Tor Lejdfors
Torgny Klasson
Ulf Hedin
Yusuf Isik

S
C
S

Nej
Ja
Nej

M
S
M
V
S
M
M
M
M
C
S
M
L
M
S

Ja
Nej
Ja
Nej
Nej
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Nej
Ja
Ja
Ja
Nej
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§ 116

Dnr 2018-00145

Medborgarförslag om att byta ut de fyra övre
våningarna på det nya stationshuset till nytt badhus
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget.
Bakgrund
Ett medborgarförslag som inkom i februari 2018 föreslår att nya
stationshuset endast byggs i två våningar och att byggaren av stationshuset
erbjuds bygga det nya badhuset istället för de fyra översta våningarna.
Förslagsställaren menar att ett nytt badhus med en 50 meters bassäng där
simklubbarna får möjlighet att anordna större arrangemang ger ett större
värde för kommuninvånarna än de fyra översta våningarna på nya
stationshuset.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen har i § 170/2018 föreslagit att kommunfullmäktige avslår
medborgarförslaget.
Beslutet skickas till
För kännedom
Förslagsställaren
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§ 117

Dnr 2017-00665

Medborgarförslag om uppförande av en
Multisportarena i Växjö
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget.
Bakgrund
I ett medborgarförslag som inkom i november 2017 föreslås att Växjö
kommun satsar på en multisportarena som också ska ersätta Idrottshuset. En
multisportarena ska ha plats för en mängd olika sporter, till exempel
badminton, squash, bordtennis, klättring, parkour/free running, trampolin,
skate, brottning, boxning, kampsporter, gym, e-gaming, skytte, schack,
curling etc.
Förslagsställaren nämner Prioritet Serneke Arena i Göteborg som ett bra
exempel på en sådana arena.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen har i § 171/2018 föreslagit att kommunfullmäktige avslår
medborgarförslaget.
Kultur – och fritidsnämnden har i § 22/2018 föreslagit att
kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget.
I en skrivelse daterad 24 januari 2018 skriver kultur – och
fritidsförvaltningen att de flesta sporter som förslagsställaren nämner i
medborgarförslaget idag har– i inomhus- eller utomhusform – antingen
redan tillfredsställande förutsättningar eller förutsättningar under utveckling.
Detta utesluter dock inte att det finns behov att förbättra villkoren i
framtiden, kanske i form av en multiarena eller på andra sätt – Växjö
kommun arbetar kontinuerligt med utveckling av stora och små idrotter.
Slutligen framgår i skrivelsen att förslagsställarens inspirationskälla, Prioritet
Serneke Arena, som mäter sju våningar och över 45 000 kvadratmeter, är
Skandinaviens största multisportarena. Byggkostnad: 800 miljoner. Det finns
i nuläget inte behov av en liknande satsning i Växjö kommun.
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Yrkanden
Ann-Christin Eriksson (V): Kommunfullmäktige besvarar
medborgarförslaget med att Växjö Fastighetsförvaltning AB har köpt
Idrottshuset där några av de föreslagna idrotterna kommer att finnas.
Eva Johansson (C) med instämmande av Andreas Lindström (M): Bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Beslutsordning
Ordförande Bo Frank (M) ställer yrkandena mot varandra och konstaterar att
kommunfullmäktige beslutat enligt kommunstyrelsens förslag.

Beslutet skickas till
För kännedom
Förslagsställaren
Kultur- och fritidsnämnden
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§ 118

Dnr 2018-00125

Medborgarförslag rörande parkering vid försäljning av
kommunhus
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget. Växjö Fastighetsförvaltning
AB (Vöfab) beslutade i februari 2018 om försäljning av nuvarande
kommunhus till Växjöbostäder AB.
Vad gäller framtida parkering på stationsområdet har ett antal åtgärder redan
vidtagits. Ett nytt och centralt parkeringshus – Fabriken, med cirka 800
parkeringsplatser kommer byggas, och det planeras även för ett helt nytt
cykelgarage i stadshusets källare med 240 platser för att underlätta
cykelpendling för de anställda.
Placeringen av det nya stadshuset vid tåg och bussterminal underlättar även
alternativet med kollektivt åkande för de anställda.
Bakgrund
I ett medborgarförslag som inkom i februari 2018 skriver förslagsställarna att
Växjö kommun borde avvakta med att anta något anbud avseende försäljning
av nuvarande kommunhus med bilparkering. Förslagsställarna menar att det i
dagsläget är det oklart hur bilparkering ska lösas för kommunanställda,
besökare och övriga verksamma inom nya stationsområdet. De önskar därför
att en parkeringslösning som ersätter nuvarande kommunhus bilparkering
presenteras innan nuvarande kommunhus med bilparkering säljs.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen har i § 172/2018 föreslagit att kommunfullmäktige avslår
medborgarförslaget. Växjö Fastighetsförvaltning AB (Vöfab) beslutade i
februari 2018 om försäljning av nuvarande kommunhus till Växjöbostäder
AB.
Vad gäller framtida parkering på stationsområdet har ett antal åtgärder redan
vidtagits. Ett nytt och centralt parkeringshus – Fabriken, med cirka 800
parkeringsplatser kommer byggas, och det planeras även för ett helt nytt
cykelgarage i stadshusets källare med 240 platser för att underlätta
cykelpendling för de anställda.
Placeringen av det nya stadshuset vid tåg och bussterminal underlättar även
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alternativet med kollektivt åkande för de anställda.
Beslutet skickas till
För kännedom
Förslagsställaren
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§ 119

Dnr 2018-00154

Redovisning av obesvarade motioner och
medborgarförslag som har kommit in före den 1 mars
2018
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av obesvarade motioner och
medborgarförslag.
Bakgrund
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska en redovisning av obesvarade
motioner och medborgarförslag presenteras för fullmäktige två gånger per år.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen har i § 173/2018 föreslagit att kommunfullmäktige
godkänner redovisningen av obesvarade motioner och medborgarförslag.
Kommunledningsförvaltningen bifogar en förteckning över obesvarade
motioner och medborgarförslag som registrerats före den 1 mars 2018.
Beräknad behandling i kommunfullmäktige eller ansvarig nämnd baseras på
i vilken instans ärendet ligger idag och på när eventuella remissinstanser ska
ha svarat.
Beslutet skickas till
För kännedom
Kanslichefen
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§ 120

Dnr 2018-00156

Redovisning av beslut i ärenden väckta genom
medborgarförslag där beslutanderätten överlämnats till
nämnd - mars 2018
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen.
Bakgrund
Enligt Arbetsformer för nämnder och styrelser i Växjö kommun ska beslut i
ärenden väckta genom medborgarförslag där beslutanderätten överlåtits till
nämnd eller styrelse, redovisas till kommunfullmäktige i april och oktober.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen har i § 174/2018 föreslagit att kommunfullmäktige
godkänner redovisningen.
Kommunkansliet har tagit fram en sammanställning över de beslut som har
fattats i medborgarförslag som har delegerats till kommunstyrelsen eller
nämnd. Redovisningen är baserad på avslutade ärenden på kommunkansliet
sedan den senaste redovisningen i september 2017 (redovisningen säger
således ingenting om datum för beslut).
Utöver denna sammanställning får kommunfullmäktige löpande under året ta
del av besluten i sin helhet. De medborgarförslag kommunfullmäktige själva
fattat beslut om återfinns inte i denna sammanställning.
Beslutet skickas till
För kännedom
Kanslichefen
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§ 121

Dnr 2018-00157

Uppföljning av kommunfullmäktiges uppdrag till
nämnder och styrelser under 2017
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen.
Bakgrund
Nämnder, kommunstyrelsen och kommunala bolag har i samband med sina
respektive bokslut lämnat en redovisning över vilka uppdrag som de fått av
kommunfullmäktige under 2017. Utöver dessa uppdrag har även äldre
uppdrag som ännu inte är verkställda redovisats.
Kommunstyrelsen har en uppsiktsplikt över verkställigheten av
kommunfullmäktiges beslut vilket är bakgrunden till denna uppföljning.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen har i § 175/2018 föreslagit att kommunfullmäktige
godkänner redovisningen.
Kommunkansliet har gjort en sammanställning av kommunfullmäktiges
uppdrag baserad på redovisningen från nämnder och bolag.
Kommunkansliet har även gått igenom samtliga uppdrag som
kommunfullmäktige gav under 2017 och stämt av detta mot nämndernas
redovisningar.
I bilaga redovisas samtliga uppdrag fördelade på nämnd/bolag. Efter
beskrivningen av uppdraget finns en kort kommentar kring verkställigheten
av uppdraget.
Beslutet skickas till
För kännedom
Kanslichefen
Berörda nämnder och styrelser
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§ 122

Dnr 2017-00362

Antagande av Detaljplan för Norrby 1:1 (Öjabyvägen),
Öjaby, Växjö kommun
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige antar detaljplan för Norrby 1:1, Öjaby, Växjö kommun,
enligt förslag upprättat den 23 oktober 2017.
Med hänvisning till utlåtande den 31 januari 2018 ska framförda synpunkter
inte föranleda annan ändring av planförslaget än det som framgår av
utlåtandet.
Bakgrund
Syftet med detaljplaneläggningen är att möjliggöra byggnation av olika typer
av icke störande verksamheter på fastigheten. En samfälld väg, som delar
fastigheten i två delar, ses samtidigt över med avsikt att upphävas. Marken
som tidigare inte är detaljplanelagd, är bebyggd med ett bostadshus (som
anses rivas) och är i övrigt till stor del skogbevuxen.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen har i § 176/2018 föreslagit att kommunfullmäktige antar
detaljplan för Norrby 1:1, Öjaby, Växjö kommun enligt förslag upprättat den
23 oktober 2017.
Med hänvisning till utlåtande den 31 januari 2018 ska framförda synpunkter
inte föranleda annan ändring av planförslaget än det som framgår av
utlåtandet.
Byggnadsnämnden har i § 46/2018 beslutat att godkänna detaljplaneförslaget
upprättat 23 oktober 2017, och överlämnat det till kommunfullmäktige för
antagande enligt 5 kap. 27 §, Plan- och bygglagen.
I ett utlåtande, daterat den 31 januari 2018, redovisas framförda synpunkter
och justeringar av planförslaget efter granskning.
Detaljplaneförslaget har under perioden 6 november till 27 november 2017
varit utsänt till sakägare samt statliga och kommunala förvaltningar för
granskning.
Ett detaljplaneförslag har upprättats, daterat 23 oktober 2017.
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Beslutet skickas till
Länsstyrelsen i Kronobergs län
För kännedom
Byggnadsnämnden
Berörda sakägare
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§ 123

Dnr 2018-00026

Revisorernas granskning av kommunens arbete med
sjukfrånvaron 2017
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige uttalar att kommunstyrelsen och nämnderna aktivt ska
följa utvecklingen av sjukfrånvaron och i arbetet med åtgärder för att minska
sjukfrånvaron och rapportering av sjukfrånvaron ta hänsyn till revisorernas
rekommendationer.
Bakgrund
Kommunens revisioner har gett PwC i uppdrag att genomföra en översiktlig
granskning av arbetet med sjukfrånvaron 2017 i Växjö kommun. I rapport
daterad 2017-11-24 redogör revisorerna för granskningens resultat samt ger
att antal rekommendationer.
Revisorerna konstaterar sammanfattningsvis att sjuktalen i kommunen ligger
väl till i förhållande till jämförelsekommunerna i samma kommungrupp och
i regionen. Enligt revisorernas bedömning är det väsentligt att
kommunstyrelsen och respektive nämnd genomför fler åtgärder och breddar
sina analyser av orsakerna till sjukfrånvaron. Analyserna av sjukfrånvaron
bör enligt revisorerna göras vid flera tillfällen under året utöver delårsrapport
och årsredovisning i syfte att kunna påverka utvecklingen i ett så tidigt skede
som möjligt.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen har i § 147/2018 överlämnat yttrande till
kommunfullmäktige avseende översiktlig granskning av arbetet med
sjukfrånvaron 2017, i enlighet med kommunchefens skrivelse, daterad 1
mars 2018. Av skrivelsen framgår yttrande för varje rekommendation som
PwC har rapporterat.
Kommunchefen har i en skrivelse den 1 mars 2018, lämnat ett förslag till
yttrande över revisionsrapporten.
Beslutet skickas till
För kännedom
Kommunstyrelsen
Nämnder
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Kommunens revisorer
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§ 124

Dnr 2012-00841

Antagande av Sponsringspolicy för Växjö kommun
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige antar Sponsringspolicy för Växjö kommun med
följande ändring:
Texten under rubriken Bedömningsgrunder för likabehandling ska ha
följande lydelse:
Kriterier för likabehandling är ett stöd för bedömning av sponsring.
Sponsring för dam- och herrlag som spelar i samma division i
respektive serie ska vara lika. Kriterierna nedan är inte viktade, och
en samlad bedömning görs:
• Elit - Är föreningen i den högsta serien/divisionen eller, beroende
på sport, näst högsta serien/divisionen?
• Publiktillströmning - Genomsnittligt antal besökare på matcher eller
tävlingar? Idrottens intresse och engagemang hos svenska folket
enligt upplevelseinstitutets sportnavigator. Kan kompletteras med
lokala mätningar om sådana finns.
• Synlighet och massmedial uppmärksamhet - Synlighet i lokal,
regional och nationell media? Är serien/divisionen TV- eller
webbsänd eller har annan motsvarande synlighet? Varumärkets
synlighet och/eller spridning
2. Kommunfullmäktige beslutar att Sponsringspolicy för Växjö
kommun ersätter Policy om sponsring i Växjö kommun, antagen av
kommunfullmäktige i § 217/2004.
Bakgrund
Kommunstyrelsen har uppdragit åt kommunchefen att ta fram en policy och
riktlinjer för sponsring i hela kommunkoncernen. Förslag till
sponsringspolicy föreslås gälla för samtliga förvaltningar i Växjö kommun
med hänvisning till att Växjö kommuns bolag befinner sig på en
konkurrensutsatt marknad.
Sponsringspolicyn syftar till att skapa en kommungemensam syn på
föreningar som är sponsringsberättigade samt ge förutsättningar för
likvärdiga bedömningar och villkor.
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Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen har i § 158/2018 föreslagit nedanstående beslut till
kommunfullmäktige:
1. Kommunfullmäktige antar Sponsringspolicy för Växjö kommun med
följande ändring:
Texten under rubriken Bedömningsgrunder för likabehandling ska ha
följande lydelse:
Kriterier för likabehandling är ett stöd för bedömning av sponsring.
Sponsring för dam- och herrlag som spelar i samma division i respektive
serie ska vara lika. Kriterierna nedan är inte viktade, och en samlad
bedömning görs:
• Elit - Är föreningen i den högsta serien/divisionen eller, beroende på
sport, näst högsta serien/divisionen?
• Publiktillströmning - Genomsnittligt antal besökare på matcher eller
tävlingar? Idrottens intresse och engagemang hos svenska folket enligt
upplevelseinstitutets sportnavigator. Kan kompletteras med lokala
mätningar om sådana finns.
• Synlighet och massmedial uppmärksamhet - Synlighet i lokal, regional
och nationell media? Är serien/divisionen TV- eller webbsänd eller har
annan motsvarande synlighet? Varumärkets synlighet och/eller spridning
2. Kommunfullmäktige beslutar att Sponsringspolicy för Växjö kommun
ersätter Policy om sponsring i Växjö kommun, antagen av
kommunfullmäktige i § 217/2004.
Kommunstyrelsen beslutade samtidigt att en ökning av budget för sponsring
upp till en miljon kronor, vid behov ska tas från kommunstyrelsens eget
kapital under 2018.
Kommunchefen har i en skrivelse daterad 6 mars 2018 redogjort för ärendet
och lämnat följande förslag till beslut:
1. Kommunfullmäktige antar Sponsringspolicy för Växjö kommun.
2. Sponsringspolicy för Växjö kommun ersätter Policy om sponsring i
Växjö kommun, antagen av kommunfullmäktige i § 217/2004.
Av kommunchefens skrivelse framgår bland annat att förslaget till
sponsringspolicy föreskriver att Växjö kommun endast sponsrar
föreningar som är i den högsta serien/divisionen eller beroende på sport, näst
högsta serien/divisionen, och i syfte att marknadsföra Växjö kommun. För
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att säkerställa likabehandling har bedömningskriterier tagits fram vilka är ett
stöd för en samlad bedömning av sponsringsnivå.
För likabehandling är grundbidraget i sponsringen 25 000 kr. Utöver
grundbidraget baseras totalt belopp på bedömning av synlighet,
publiktillströmning och massmedial uppmärksamhet.
Ett grundkrav är att sponsring endast sker till föreningar med verksamhet på
elitnivå som försvarar likvärdiga rättigheter, möjligheter och skyldigheter
oavsett kön, ålder, funktionsnedsättning, etnicitet, religion eller annan
trosuppfattning, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck.
Nuvarande nivå för sponsring förväntas öka baserat på ny sponsringspolicy
och dess bedömningskriterier. Nuvarande kostnad är 750 tkr och den initiala
ökningen uppskattas till ca 250 tkr. Total kostnad för sponsring till elit blir
efter ökningen 1 000 tkr. Total kostnad för sponsring kan komma att öka
ytterligare om och när fler föreningar når elitnivå.
Sponsringspolicyn behandlar enbart sponsring det vill säga marknadsföring i
syfte att skapa synlighet för Växjö och i Växjö i elitsammanhang. Därutöver
finns bidrag som föreningar kan söka för evenemang, projekt och barn och
ungdomsverksamhet. Växjö kommun kan därutöver även köpa exponering
exempelvis annonsköp vid behov av synlighet och marknadsföring. Köp av
exponeringsutrymme i olika kanaler sker där det finns ett värde för
kommunen att marknadsföra sig exempelvis vid evenemang. Genom att
renodla sponsring, bidrag och köp av exponering blir det tydligt vad som ska
uppnås kopplat till bidrag och köp samt skapar förutsättningar för
uppföljning.
Yrkanden
Cheryl Jones Fur (MP): Bifall till kommunstyrelsens beslut.
Beslutsordning
Ordförande Bo Frank (M) frågar om yrkandet kan antas och konstaterar att
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Beslutet skickas till
För åtgärd
Kommunchefen
Kommunikationschefen

Justerandes sign
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För kännedom
Föreningar i Växjö kommun
Alla nämnder och styrelser
Växjö Kommunföretag AB

Justerandes sign
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§ 125

Dnr 2018-00213

Avsägelse från uppdrag som ledamot i
kommunfullmäktige- Pontus Nordfjell (SD)
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige beviljar avsägelsen.
2. Kommunfullmäktige skickar avsägelsen till Länsstyrelsen i
Kronobergs län för ny sammanräkning.
Bakgrund
Pontus Nordfjell (SD) har i en skrivelse, den 15 mars 2018, avsagt sig
uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige.
Beslutet skickas till
Länsstyrelsen i Kronobergs län
För kännedom
Pontus Nordfjell
Förtroendemannaregistret

Justerandes sign
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§ 126

Dnr 2018-00093

Val av ersättare i styrelsen för Videum AB och Växjö
12:15 Stenladan AB efter Karin Lundstedt (S)
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige utser Thilda Knöös (S) till ny ersättare i
styrelsen för Videum AB och Växjö 12:15 Stenladan AB till och med
årsstämman 2019.
2. Paragrafen justeras omedelbart.
Bakgrund
Karin Lundstedt (S) har i en skrivelse avsagt sig uppdraget som ersättare i
styrelsen för Videum AB. Kommunfullmäktige har i § 68/2018 noterat
avsägelsen utan att utse en ny ersättare.
Beslutsunderlag
Valberedningen har i § 19/2018 föreslagit att kommunfullmäktige ska
besluta följande:
1. Kommunfullmäktige utser Thilda Knöös (S) till ny ersättare i styrelsen för
Videum AB och Växjö 12:15 Stenladan AB till och med årsstämman 2019.
2. Paragrafen justeras omedelbart.
Beslutet skickas till
För kännedom
Thilda Knöös
Videum AB
Förtroendemannaregistret

Justerandes sign
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§ 127

Dnr 2018-00103

Val av ersättare i Växjö 12:15 Stenladan AB
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige utser Rebecca Esselgren (S) till ny ersättare i
styrelsen för Växjö 12:15 Stenladan AB till och med årsstämman
2019.
2. Paragrafen justeras omedelbart.
Bakgrund
Alicia Dickner (S) har i en skrivelse avsagt sig uppdraget som ersättare i
styrelsen för Videum AB.
Kommunfullmäktige har beviljat avsägelsen och utsett ny ersättare. Videum
ska bilda nytt bolag för försäljning av Stenladan. En ersättare i detta bolag
har inte valts efter Alicia Dickner.
Beslutsunderlag
Valberedningen har i § 20/2018 föreslagit att kommunfullmäktige besluta
följande:
1. Kommunfullmäktige utser Rebecca Esselgren (S) till ny ersättare i
styrelsen för Växjö 12:15 Stenladan AB till och med årsstämman 2019.
2. Paragrafen justeras omedelbart
Beslutet skickas till
För kännedom
Rebecca Esselgren
Videum AB
Förtroendemannaregistret

Justerandes sign
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§ 128

Dnr 2018-00246

Fyllnadsval av ersättare i byggnadsnämnden
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige utser Edwart Oguz (M) till ny ersättare i
byggnadsnämnden till och med 2018-12-31.
2. Paragrafen justeras omedelbart.
Bakgrund
Ordförande Oliver Rosengren (M) initierar ärende om fyllnadsval av
ersättare i byggnadsnämnden efter Tommy Olsson (M) som har avlidit.
Beslutsunderlag
Valberedningen har i § 21/2018 föreslagit att kommunfullmäktige beslutar
följande:
1. Kommunfullmäktige utser Edwart Oguz (M) till ny ersättare i
byggnadsnämnden till och med 2018-12-31.
2. Paragrafen justeras omedelbart.
Beslutet skickas till
För kännedom
Edwart Oguz
Byggnadsnämnden
Förtroendemannaregistret
Löneenheten

Justerandes sign
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§ 129

Dnr 2018-00247

Val av ledamot i Stiftelsen Braåsgården
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige utser Laith Almustafa (S) till ny ledamot i
Stiftelsen Braåsgården efter Bo Hjalmarsson (S).
2. Paragrafen justeras omedelbart.
Bakgrund
Gunnar Storbjörk (S) initierar ärende om val av ny ledamot i Stiftelsen
Braåsgården efter Bo Hjalmarsson (S) som har flyttat från kommunen.
Beslutsunderlag
Valberedningen har i § 22/2018 föreslagit att kommunfullmäktige beslutar
följande:
1. Kommunfullmäktige utser Laith Almustafa (S) till ny ledamot i
Stiftelsen Braåsgården efter Bo Hjalmarsson (S).
2. Paragrafen justeras omedelbart.
Beslutet skickas till
För kännedom
Laith Almustafa
Bo Hjalmarsson
Stiftelsen Braåsgården
Förtroendemannaregistret

Justerandes sign
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§ 130

Dnr 2018-00010

Redovisning av inkomna motioner och
medborgarförslag
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige noterar informationen i protokollet.
Bakgrund
Nedan redovisas de motioner och medborgarförslag som inkommit till
kommunkansliet efter redovisningen på föregående
kommunfullmäktigesammanträde.
Motioner
2018-03-14 Motion om avgiftsfri kollektivtrafik för skolungdomar med
funktionsvariationer som måste använda färdtjänst- Eva-Britt
Svensson (V) och Carin Högstedt (V)
2018-03-14 Motion om att stöd för att starta och utveckla företag- Start up
Växjö- Malin Lauber (S)
2018-03-26 Motion om rätt till arbetskläder för personal inom förskole- och
fritidshemsverksamhet i Växjö kommun- Ann-Christin
Eriksson (V)
Medborgarförslag
2018-03-16 Medborgarförslag om minnessten för veteraner i Växjö
2018-03-20 Medborgarförslag om att skapa ett monument för veteraner
2018-03-20 Medborgarförslag om ekonomiskt stöd till tjej- & damfotbollen
2018-03-21 Medborgarförslag om att se över trafiksituationen i Växjö
centrum
2018-04-03 Medborgarförslag om hundlekplats i Gemla
2018-04-03 Medborgarförslag om tryckluftspumpar för cyklar vid
tågstationer i Växjö kommun
2018-04-06 Medborgarförslag om parkering/parkeringshus på
Linneborgsplan

Justerandes sign
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§ 131

Dnr 2018-00039

Överlämnande av beslutanderätten i ärenden väckta
genom medborgarförslag
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige överlämnar beslutanderätten i följande ärenden väckta
genom medborgarförslag:
• Medborgarförslag om att se över trafiksituationen i Växjö centrum
överlämnas till tekniska nämnden.
• Medborgarförslag om tryckluftspumpar för cyklar vid tågstationer i
Växjö kommun överlämnas till tekniska nämnden.
• Medborgarförslag om hundlekplats i Gemla överlämnas till tekniska
nämnden.
Bakgrund
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning § 3 kan fullmäktige i vissa fall,
utan föregående beredning, överlåta till kommunstyrelsen eller till annan
nämnd att besluta i ärende väckta genom medborgarförslag. I de fall ärendet
är av principiell art eller av större vikt för kommunen får beslutanderätten
inte överlåtas.
Enligt ny rutin ska förslagsställaren tillfrågas om förslaget ska hanteras av
kommunfullmäktige eller ansvarig nämnd. Kommunstyrelsens beredning
lämnar sedan förslag på delegering.
Beslutet skickas till
För åtgärd
Berörda nämnder

Justerandes sign
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§ 132

Dnr 2018-00006

Meddelanden till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige noterar informationen.
Bakgrund
Följande beslut och skrivelser har inkommit till kommunfullmäktige efter
senaste sammanträdet:
2018-03-12 Kommunstyrelsens beslut om medborgarförslag om jämförelse
av förbrukning av fjärrvärme.
2018-03-26 Utbildningsnämndens bekräftelse och avslutande rapportering
av mottagna uppdrag från kommunfullmäktige.
2018-03-29 Styrelsen för Växjö Kommunföretag AB:s (VKAB) beslut om
årsbokslutet för 2017.
2018-04-09 Tekniska nämndens beslut om medborgarförslag angående
spolning av skridskois på Öster.
2018-04-09 Tekniska nämndens beslut om medborgarförslag om belysning
på lekplatsen Sagolandet på Teleborg.
2018-04-09 Tekniska nämndens beslut om medborgarförslag om utökad
parkering i närheten av sjukhuset.

Justerandes sign
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